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ABSTRAKT 

Téma mé diplomové práce je ,,ůnalýza mimo ádné události v podniku“. Práce je rozd lena 

na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část nejprve popisuje platné právní p edpisy vztahující se k dané problematice. 

Dále se zam uje na charakteristiku mimo ádných událostí, analýzu rizik včetn  

analytických metod a skladování. V praktické části je p edstaven podnik a je zde uveden 

seznam potenciálních p írodních mimo ádných události, které v podniku mohou nastat. 

Poté se praktická část zabývá konkrétní vzniklou mimo ádnou událostí, 

kde je tato mimo ádná událost analyzována za pomocí Ishikawova diagramu a analýzy 

What-If. Na základ  t chto analýz jsou stanoveny návrhy na opat ení. 

 

Klíčová slova: mimo ádná událost, riziko, p íčina, analýza rizik, Ishikaw v diagram, What-

If analýza 

 

 

 

ABSTRACT 

The theme of my diploma thesis is ,,Analysis of an extraordinary event in the company”. 

The thesis is divided into the theoretical and practical part.  

The theoretical part first describes the applicable legal regulations relating to the given 

issue. It also focuses on the characteristics of extraordinary events, risk analysis including 

analytical methods and storage. In the practical part, a company is introduced 

and there is a list of potential natural extraordinary events that threaten the company. 

Then the practical part deals with a specific extraordinary event, where this extraordinary 

event is analyzed by using the Ishikawa diagram and the What-If analysis. Based on these 

analyzes, proposals for action are set out. 

 

Keywords: extraordinary event, risk, cause, risk analysis, Ishikawa diagram, What-If 

analysis 
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ÚVOD 

Pokud hovo íme o mimo ádné události, mnoho lidí si p edstaví událost s katastrofickými 

následky, které zp sobily p írodní vlivy, jako jsou zem t esení, povodn , sesuvy p d, 

vich ice atd., pop . mimo ádné události zp sobené pr myslovými haváriemi r zného 

druhu. Toto mín ní je dáno tím, že nejednou p íroda ukázala svou sílu, a také je známo 

z historie n kolik pr myslových havárií, nap . nešt stí v Černobylu v roce 1řŘ6. 

Mimo ádná událost nemusí být pouze velkého rozsahu, ale m že být i lokální, 

kdy je ovlivn n mimo ádnou událostí nap . pouze jeden objekt. Z tohoto d vodu je nutné, 

aby lidé byli obeznámeni, jak se p i mimo ádných událostech adekvátn  zachovat. 

ůvšak nejen lidé by m li znát zásady chování p i mimo ádné události, ale zejména 

záchranné složky by m ly znát postupy vedoucí k zajišt ní ochrany zdraví, život  osob, 

zví at, majetku a životního prost edí a m ly by mimo ádné události ešit, co nejlépe 

se na n  p ipravit, p edpovídat jejich vznik, aby jejich následky byly co nejmenší. 

Na mimo ádné události se dle mého nelze p ipravit na 100 %, ale myslím si, 

že lze minimalizovat následky t chto událostí. Nap . dbát o to, aby lidé byli obeznámeni, 

jak p edcházet rizik m havárií a jiným mimo ádným událostem. M li by sami znát 

zp soby, jak ochránit život sv j, ale i životy jiných osob, a také jak zabránit škodám 

včasným zásahem.  

Je na každém, jak se k dané situaci postaví, ale je si t eba uv domit, že nebezpečí na nás 

číhá všude a jen náš p ístup nám i ostatním lidem m že zachránit život. A proto bychom 

nem li podce ovat naši znalost a p ipravenost ochrany v či mimo ádným událostem. 

Je to pouze na zamyšlení nad sebou samým, jak se v dané situaci zachová, ale je si t eba 

uv domit, že jsme sami schopni své životy chránit. 

Pro zpracování tématu mé diplomové práce jsem si vybral podnik zabývající se výrobou 

a skladování vína, ve kterém došlo k zatopení skladu deš ovou vodou vlivem p írodních 

vliv . Tato událost nám ukazuje, že nebezpečí na nás čeká naprosto všude, a to znamená, 

že všude je t eba se zabývat ochranou osob. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 12 

 

1 ZÁKLADNÍ POJMY A PRÁVNÍ P EDPISY 

V této kapitole uvedu základní pojmy a právní p edpisy, které úzce souvisejí s danou 

problematikou a jsou d ležité pro zpracování tématu diplomové práce. 

1.1 Vybrané základní pojmy 

Základní pojmy vztahující se k tematice diplomové práce. Zejména pojmy z oblasti 

ochrany obyvatelstva. 

a) Mimo ádná událost 

Jedná se o událost nebo situaci, která vznikla v určitém prost edí vlivem živelné pohromy, 

havárií, ohrožením kritické infrastruktury, ohrožením ekonomiky a vnit ní bezpečnosti, 

nákazou, nezákonnou činností. Je ešena dle zvláštních právních p edpis  odpov dnými 

orgány a složkami bezpečnostního systému. Jde o událost nebo situaci, která vyžaduje 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

b) Krizová situace 

Jde o situaci spojenou se vznikem mimo ádné události, jako je nap . havárie, nehoda 

velkého rozsahu, živelná pohroma, ohrožení základních lidských práv a svobod, chodu 

hospodá ství nebo demokratického z ízení, ohrožení ve ejného po ádku nebo zdraví, 

majetku, život  a životního prost edí, narušení státních hranic. Jedná se o událost, 

která je definována dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

jako událost, p i které je vyhlášen jeden z krizových stav .  

c) Hrozba 

Je p írodní nebo člov kem vyvolaný jev, který m že zp sobit škodu a m že poškodit 

hodnoty a zájmy chrán né státem. M že být vyvolán náhodn  nebo úmysln .  

d) Riziko 

Je to možnost, kdy p edpokládáme, že vznikne událost, která je z bezpečnostního hlediska 

chápana jako nežádoucí. Riziko je vždy z konkrétní hrozby odvoditelné a odvozené. 

Pravd podobnost následk  neboli míru rizika vyplývající z dané hrozby a ze zranitelnosti 

zájmu m žeme zjistit dle analýzy rizik, která posuzuje i naši p ipravenost hrozbám čelit. 
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e) Ochrana obyvatelstva 

Je pln ní úkol  civilní ochrany nejen p i ozbrojeném konfliktu, ale i úkol  v oblasti 

varování, vyrozum ní, evakuace, ukrytí, nouzového p ežití a dalších opat ení k zajišt ní 

ochrany život , zdraví a majetku obyvatelstva. 

f) Civilní ochrana 

P edstavuje souhrn činností a postup  v cn  p íslušných orgán  a dalších zainteresovaných 

orgán , složek, organizací, ale i obyvatelstva. Tento souhrn činností a postup  má za cíl 

minimalizaci negativních dopad  mimo ádných událostí či krizových situací, které mají 

dopad na životy, zdraví a životní podmínky obyvatelstva. 

g) Integrovaný záchranný systém 

P edstavuje koordinovaný postup složek integrovaného záchranného systému p i provád ní 

záchranných a likvidačních prací a p i p íprav  na mimo ádné události. Koordinovaným 

postupem integrovaného záchranného systému se rozumí koordinace záchranných 

a likvidačních prací včetn  jejich součinnosti. 

h) Evakuace 

Jedná se o opat ení zabezpečující p esun osob, zví at, v cných prost edk  z místa ohrožení 

mimo ádnou událostí nebo krizovou situací do místa, kde je zajišt no pro osoby nouzové 

p ežití, pro zví ata ustájení a uskladn ní pro v cné prost edky. Evakuační opat ení 

je provád no p ed vzniklou nebo p ed vznikající mimo ádnou událostí. 

i) Skladování 

Je část logistického systému, která zabezpečuje pro produkty uskladn ní v míst  jejich 

vzniku a mezi místem vzniku a jejich spot eby. 

j) Logistika 

Zabývá se pohybem zboží a materiál  z místa vzniku do místa spot eby a n kdy 

až do místa likvidace. Logistika se týká dopravy, ízení zásob, balení, distribuce, 

manipulace s materiálem a skladování [1;2]. 
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1.2 Vybrané právní p edpisy vztahující se k dané problematice 

V této kapitole se budu zabývat právními p edpisy, které jsou pro moji diplomovou práci 

podstatné, nebo  k oblasti ochrany obyvatelstva a krizového ízení se vztahuje mnoho 

d ležitých právních p edpis . 

Mezi nejvýznamn jší právní p edpisy, které v České republice pojednávají o ochran  

obyvatelstva, pat í zákon č. 1/1řř3Sb., Ústava České republiky, a zákon č. 2/1řř3 Sb., 

Listina základních práv a svobod. Dále to jsou zákony:  

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 

Zákon vymezuje státu jeho základní povinnosti p i r zných druzích mimo ádných událostí. 

Také p sobí vedle Ústavy České republiky a umož uje správné fungování státu 

za krizových situací. Zejména tento zákon stanovuje povinnosti v zájmu zajišt ní 

bezpečnosti státu. 

Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o zm n  

n kterých zákon . 

Zákon nejprve stanovuje organizační strukturu hasičského záchranného sboru 

a dále stanovuje práva a povinnosti p íslušník  sboru a v neposlední ad  stanovuje úkoly 

a ízení hasičského záchranného sboru. 

Zákon č. 23ř/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon . 

Zákon stanovuje složky integrovaného záchranného systému a jejich p sobnost. 

Dále stanovuje pravomoc a p sobnost orgán  územních samosprávných celk , státních 

orgán  a práva a povinnosti fyzických a právnických osob p i p íprav  na mimo ádné 

události a p i provád ní záchranných a likvidačních prací a také p i ochran  obyvatelstva 

po dobu vyhlášení jednoho z krizových stav  

Tento zákon také pojednává o tom, že jestliže právnická osoba či fyzická podnikající osoba 

je dle obecního ú adu zahrnuta do havarijního plánu obce nebo vn jšího havarijního plánu, 

je povinna dle tohoto zákona zabezpečit ochranu svých zam stnanc  p ed p ípadnou 

mimo ádnou událostí.  
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Dále jsou povinny: 

• poskytnout osobní nebo v cnou pomoc na výzvu velitele zásahu, operačního 

a informačního st ediska integrovaného záchranného systému, starosty obce 

nebo p ednosty okresního ú adu, 

• strp t vstup osob, které provád jí záchranné nebo likvidační práce do staveb 

a na pozemky, a použití techniky, budování ochranných staveb, vyklízení pozemku 

a odstran ní staveb, terénní úpravy, pokud jsou vlastníky nebo uživateli dotčených 

nemovitostí, 

• strp t umíst ní za ízení systému varování a vyrozum ní a umožnit k nim p ístup 

za účelem oprav, údržby, kontroly, 

• jestliže jsou vlastníkem stavby sloužící pro civilní ochranu, jsou povinny dbát o to, 

aby nedošlo ke zm n  charakteru této stavby, a umožnit její využití pro účely 

civilní ochrany a také umožnit p ístup orgán m hasičského záchranného sboru 

do t chto budov za účelem oprav, údržby, kontroly, 

• jestliže provozují sociální, školská či zdravotnická za ízení, jejich povinností 

je vytvo it v nich podmínky pro výdej ochranných masek a dalších p íslušných 

ochranných prost edku pro individuální ochranu [3;4]. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm n  n kterých zákon . 

Zákon stanovuje pravomoc a p sobnost státních orgán  a orgán  územních samosprávných 

celk  a práva a povinnosti fyzických a právnických osob p i p íprav  na krizové situace 

a p i jejich ešení. Jedná se o krizové situace, které se nesouvisejí se zajiš ováním obrany 

České republiky. 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny se podílet na zpracování 

krizových plán  p i p íprav  na krizové situace. Jestliže se jedná o právnické osoby 

nebo fyzické podnikající osoby, které zajiš ují pln ní opat ení vyplývající z krizového 

plánu, jsou tyto osoby povinny zpracovat plány krizové p ipravenosti [5].  
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Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon .  

Účelem tohoto zákona je ochrana, zachování či zlepšení jakosti povrchových a podzemních 

vod, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdroj , vytvo it podmínky 

pro snížení nep íznivých účink  sucha a povodní a zajistit bezpečnost vodních d l. 

Dle tohoto zákona se povodn mi rozumí p echodné výrazné zvýšení hladiny vodních tok  

nebo jiných povrchových vod, p i kterém voda zaplavuje území mimo koryto. Povodní 

je i stav, kdy voda z určitého území nem že odtékat nebo její odtok je nedostatečný 

nebo dojde k zaplavení území p i soust ed ném odtoku srážkových vod [6]. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Upravuje právní vztahy p i výkonu práce mezi zam stnanci a zam stnavateli. 

Zam stnavatel je ze zákona povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svým 

zam stnanc m p i práci s ohledem na možná rizika ohrožení jejich života a zdraví, 

které se týkají výkonu práce [7]. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 32Ř/2001 Sb., o n kterých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému. 

Vyhláška pojednává z hlediska vzniku mimo ádné události o zásadách koordinace složek 

integrovaného záchranného systému, kdy v této oblasti stanovuje činnosti záchranným 

složkám, jakým zp sobem postupovat p i zásahu p i vzniklé mimo ádné události [8]. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 3Ř0/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany 

obyvatelstva. 

Z hlediska evakuace tato vyhláška pojednává o zp sobu jejího provád ní a jejího 

všestranného zabezpečení. Dle této vyhlášky se evakuací rozumí p emíst ní osob, zví at, 

technického za ízení, p edm t  kulturní hodnoty, p ípadn  stroj  a materiál  k zachování 

výroby a nebezpečných látek z místa ohrožení mimo ádnou událostí do míst, které zajiš ují 

pro evakuované osoby náhradní ubytování, pro zví ata náhradní ustájení a pro v ci 

uskladn ní. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v míst  ohroženém mimo ádnou 

událostí s výjimkou osob, které se podílejí na záchranných a likvidačních pracích 

nebo na ízení evakuace [9]. 
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Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích 

na stavby. 

Vyhláška stanovuje technické požadavky na stavby, které pat í do p sobnosti obecných 

ú ad . Ustanovení této vyhlášky se uplat uje také u za ízení, udržovacích pracích, zm n 

užívání staveb, zm n dokončení staveb, u dočasných staveb, u staveb, které jsou kulturními 

památkami [10]. 
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2 MIMO ÁDNÉ UDÁLOSTI 

Jsou definovány zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen 

„IZS“ě. Tento zákon mimo ádné události Ědále jen „MU“ě definuje jako škodlivé p sobení 

sil a jev , které jsou vyvolány člov kem, p írodními vlivy nebo i haváriemi a ohrožují 

život, zdraví a majetek obyvatelstva, ale i životní prost edí. U MU je nutné provád t 

záchranné a likvidační práce [11]. 

2.1 D lení mimo ádných událostí 

Mimo ádné události m žeme obecn  rozd lit na dva typy, a to na MU zp sobené lidskou 

činností Ěneboli antropogenníě a na MU, které vznikly d sledkem p írodních vliv . 

Mezi antropogenní MU adíme nap . havárie, nehody, dopravní nehody v tšího rozsahu 

Ějak letecké, tak i dopravní či železničníě, terorismus, únik nebezpečné látky atd.  

Mezi MU zp sobené p írodními vlivy adíme nap . povodn , vich ici, sesuv p dy, 

sn hové laviny, zem t esení, sopečnou činnost, požáry atd. [12]. 

ůntropogenní MU m žeme dále rozd lit na: 

• Technogenní – havárie spojené s infrastrukturou a provozní havárie. 

• Sociogenní interní – ekonomické a sociální krize, vnitrostátní společenské krize. 

• Sociogenní externí – vojenské krizové situace. 

• Agrogenní – mimo ádné události spojené se zem d lskou p dou. 

P írodní MU m žeme dále rozd lit na: 

• Abiotické – MU zp sobené neživou p írodou. 

• Biotické – MU zp sobené živou p írodou [12;13]. 

Pro lepší p ehlednost jsem zpracoval obrázek (Obr. 1), ve kterém je znázorn no d lení 

MU.  
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Obr. 1. Dělení mimo ádných událostí. 

Zdroj: Vlastní 

Nyní více specifikuji MU vzniklou d sledkem p írodních vliv , a to bleskovou povode , 

nebo  touto MU se budu dále zabývat v praktické části. 

Blesková neboli p ívalová povode  vzniká nejčast ji v letním období, a to v d sledku 

krátkodobých, velice intenzivních srážek p i bou kách. Bleskovou povodní bývá zasaženo 

zejména malé území. Zp sobuje významné škody na majetku, nebo  voda má velkou 

ničivou sílu. Tento typ povodní je u nás v poslední dob  nejčast jší [14. 

2.2 Mimo ádné události v podniku 

V této podkapitole se budu zabývat MU, které mohou vzniknout v podniku. MU, 

které vznikají v podnicích, m žeme rozd lit na vnit ní a vn jší, to znamená události 

vzniklé na území systému nebo za jeho hranicí. Dále je možné je rozd lit na postupn  

se vyvíjející nebo na náhlé události. Má práce se zabývá analýzou MU v podniku, 

a proto zmíním, jaké MU mohou obecn  v podniku vzniknout. Jsou to: 

a) Technogenní mimo ádné události 

Mezi technogenní MU pat í provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou. 

Do této skupiny lze adit: 

• požáry, 
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• radiační havárie, 

• rozsáhlé ropné havárie, 

• technologické havárie s únikem nebezpečných látek, 

• havárie v doprav  s výronem toxických látek, 

• d lní nešt stí, 

• dopravní havárie v tšího rozsahu v železniční, letecké, silniční, m stské 

a vnitrozemské lodní doprav  a na lanovkách, 

• MU v tunelech a jiných podzemních stavbách, 

• mechanické a statické poruchy staveb a za ízení, 

• technologické a technické havárie Ěpožár, exploze, destrukce), 

• narušení hrází vodních d l, 

• znečišt ní životního prost edí prost ednictvím rozsáhlých havárií, 

• havárie v doprav  Ěpožáry, exploze, destrukceě, 

• nep íznivé p sobení člov ka na životní prost edí Ětoxické a infekční odpady, smog, 

skleníkový efekt atd.) [13]. 

b) Sociální mimo ádné události 

Tato skupina je také nedílnou součástí výrobního procesu. Bývá počátkem technologické 

havárie nebo katastrofy. Do této skupina lze za adit:  

• krádež, 

• rutinérství, 

• šikana,  

• „provozní slepota“ Ětolerovaná nevšímavost k odchylkám), 

• neodbornost, 

• nezodpov dnost, 

• lenost, 

• selhání a chyba obsluhy [15]. 
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c) P írodní mimo ádné události 

V podniku mohou vzniknout mimo technogenních a sociálních MU i p írodní MU, 

a to buď abiotické, nebo biotické. 

Mezi abiotické MU m žeme za adit: 

• povodn , záplavy, 

• dlouhodobá sucha, 

• požáry zp sobené p írodními vlivy, 

• inverzní situace, 

• radioaktivita p írodního prost edí, únik radonu, 

• propad zemských dutin, 

• zem t esení, 

• p dní eroze, 

• sn hové kalamity, 

• silné mrazy, 

• vich ice, 

• krupobití, 

• p ívalové a dlouhotrvající dešt , 

• sesuvy p d [13]. 

Mezi biotické MU m žeme za adit: 

• epizootie Ěnakažlivé onemocn ní zví atě, 

• epidemie, 

• p emnožení šk dc , parazit , 

• epifylie (hromadné nákazy zem d lských plodin a lesních kulturě [13]. 
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V praktické části mé diplomové práce se budu dále zabývat konkrétními p írodními MU, 

které mohou ešený podnik postihnout. 

2.3 Jak postupovat v p ípad  vzniku mimo ádné události 

Jestliže je člov k sv dkem vzniku jakékoliv MU, p i které je ohrožen život a zdraví osob 

nebo zví at, kde je ohrožen majetek nebo životní prost edí, je vždy nutné neprodlen  

p ivolat odbornou pomoc. 

K tomuto účelu slouží bezplatné telefonní linky tís ového volání, kterými jsou: 

• 150 Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• 155 Zdravotnická záchranná služba, 

• 156 Obecní policie, 

• 15Ř Policie České republiky, 

• 11Ň Jednotné evropské číslo tís ového volání. 

P i volání na tyto tís ové linky je t eba zachovat paniku a sd lit pot ebné informace, 

které musí být co nejvýstižn jší a nejstručn jší. 

P i volání na tís ové linky je nutno sd lit: 

• jméno a p íjmení, 

• co se stalo, 

• kde se událost stala, 

• kdy se událost stala, 

• kolik osob vyžaduje pomoc [16]. 

2.3.1 Hlášení mimo ádné události v podniku 

V p ípad  zjišt ní MU zam stnancem, zam stnanec má právo, ale zárove  i povinnost 

tuto MU neprodlen  nahlásit svému p ímému nad ízenému nebo p íslušnému vedoucímu 

zam stnanci. Osoby, kterým vznik MU ohlásíme, jsou povinny zajistit opat ení k eliminaci 

nebo opat ení k minimalizaci následk  vzniklé MU [16]. 
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3 ANALÝZA RIZIK 

Analýza rizik je základním prvkem rizikového inženýrství. Je také nutnou podmínkou 

rozhodování o riziku, a tudíž základním procesem v managementu rizika. 

P edm tem analýzy rizik je projekt, kterým m že být nap . stavba rodinného domu, 

dovolená v Chorvatsku, analýza rizik vzniku MU atd. 

Cílem analýzy rizik je poskytnout podklady pro ovládání rizik manažerovi rizika 

a rozhodovateli poskytnout podklady pro rozhodování o riziku. 

Manažer rizik potencionální rizika vyhledává a rozhodovatel stanovuje jejich ešení [17]. 

3.1 Základní pojmy analýzy rizik 

Aktivum 

ůktivum je vše, co má pro určitý subjekt hodnotu. Tato hodnota m že být vlivem p sobení 

hrozby rapidn  zmenšena. ůktiva m žeme d lit na hmotná a nehmotná. Mezi hmotná 

aktiva m žeme za adit nap . peníze, nemovitosti atd., a mezi nehmotná aktiva nap . kvalitu 

personálu, pov st firmy, informace, autorská práva atd. ůktivem m že být i subjekt sám, 

protože hrozba m že p sobit na celou jeho existenci.  

Hrozba 

Hrozbou m že být osoba, událost, síla nebo aktivita, která m že mít na aktiva nežádoucí 

vliv nebo m že zp sobit škodu. Hrozba m že být úmyslná nebo náhodná a m že být 

p írodního nebo lidského p vodu a m že pocházet zvenčí nebo zevnit  organizace. 

Hrozbou m že být krádež, neoprávn ný p ístup k informacím, chyba obsluhy, požár, 

p írodní katastrofa apod. Základní charakteristikou hrozby je její úrove , kdy hrozbu 

hodnotíme dle t chto faktor : 

• Nebezpečnost – schopnost hrozby vytvo it škodu. 

• P ístup – pravd podobnost, že se hrozba dostane k aktivu svým p sobením.  

• Motivace – zájem vyvolat hrozbu v či aktivu. P i tvorb  expertních stanovisek 

a odhad  hrozeb napomáhá odhad motivace. 
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Zranitelnost 

Je slabina, nedostatek nebo stav analyzovaného aktiva, který m že hrozba využít 

pro uplatn ní svého nežádoucího vlivu. Tato veličina vyjad uje, jak je aktivum na p sobení 

dané hrozby citlivé. Zranitelnost vzniká všude tam, kde dochází k vzájemnému p sobení 

mezi aktivem a hrozbou. Základní charakteristikou zranitelnosti je její úrove . Úrove  

zranitelnosti hodnotíme dle t chto faktor : 

• Citlivost – sklon aktiva být poškozeno. 

• Kritičnost – hodnota aktiva pro analyzovaný subjekt. 

Protiopat ení 

Protiopat ení je navrženo pro zmírn ní p sobení hrozby nebo snížení dopadu 

či zranitelnosti hrozby. Navrhují se pro p edcházení vzniku škody nebo snazší p eklenutí 

následk  vzniklé škody. Protiopat ením se rozumí postup, procedura, proces, technický 

prost edek apod. Protiopat ení je z hlediska analýzy rizik charakterizováno efektivitou 

a náklady. 

Efektivita charakterizuje schopnost protiopat ení, nakolik dokáže snížit účinek hrozby. 

Používá se ve fázi zvládání rizik jako jeden ze základních parametr  p i klasifikaci 

vhodnosti použití určitého protiopat ení.  

Mezi náklady na protiopat ení se kalkulují náklady na po ízení, zavedení a provoz. Spolu 

s efektivitou protiopat ení jsou tyto náklady p i výb ru vhodného protiopat ení d ležitými 

kritérii. P i výb ru vhodného protiopat ení se klade d raz na co nejmenší náklady pro jejich 

realizaci. 

Protiopat ení má za cíl snížit úrove  hrozby, zranitelnosti, následk  p sobení hrozby. 

Dále se zam uje na detekci nežádoucího vlivu a také na oblast obnovení činnosti 

po p sobení hrozby [18]. 

3.2 Management rizik 

Jestliže se chceme um t vypo ádat s riziky v reálném firemním prost edí, je nutné um t 

riziko ídit. 
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ůby byl management rizik účinný, musí vždy zahrnovat:  

• analýzu rizik,  

• hodnocení rizik,  

• ízení rizik.  

Hodnocením rizik se rozumí vytvo ení vlastního názoru o p ijatelnosti rizika na základ  

analýzy rizik. 

ízení rizik zahrnuje: 

• výb r vhodného protiopat ení v či riziku, 

• analýzu p ípadných náklad  nebo p ínos  protiopat ení, 

• zavedení protiopat ení, 

• testování protiopat ení. 

V p ípad  podnikatelských subjekt  se stává schopnost včasného rozpoznání a ízení rizik 

součástí strategického ízení. Jestliže si subjekty zavčas neuv domí rozsah a dopady 

rizik a nevytvo í si účinný systém pro jejich ízení, riskují svou stabilitu a snižují svoji 

d v ru a zájem investor , což zap íči uje zvýšení náklad  pot ebných pro financování 

subjektu.  

Z toho d vodu je tedy nutné, aby management firmy byl schopen p i ízení rizik zajistit 

tyto činnosti: 

• analyzovat, monitorovat, m it a porozum t riziku, 

• definovat cíle pro snížení rizik firmy, 

• stanovit a zavést nejvhodn jší metody pro snížení rizik do podmínek konkrétní 

firmy, 

• vyhodnotit užívání rizikové strategie firmy v praxi. 

Je pot ebné si uv domit, že nejsme schopni riziko v jakémkoliv podnikání snížit na nulu, 

nebo  rizika mohou být náhodná nebo neočekávaná nebo se mohou vyskytnout i rizika, 

se kterými jsme se v minulosti nesetkali. 
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Pro účinný management rizik je nutné, aby firma m la odborn  vyškolené manažery 

pro zkoumání jakýchkoliv rizik, které se mohou ve firm  vyskytnout. Pravého odborníka 

by nem la p ekvapit žádná rizika a m l by být schopen se s nimi vypo ádat [18;19], 

3.3 Metody analýz rizik 

Metody analýzy rizik m žeme obecn  rozd lit na metody kvantitativní, kvalitativní 

nebo p ípadn  na jejich kombinace [17].  

Následn  v této podkapitole uvedu základní charakteristiku vybraných analýz rizik, 

zejména popíšu ty, které ve své práci využiji. 

3.3.1 Základní rozd lení metod analýzy rizik 

Kvantitativní metody 

Tyto metody jsou založeny na základ  matematického výpočtu rizika z četnosti výskytu 

hrozby a jejího dopadu. Kvantitativní metody využívají pro pravd podobnost vzniku 

události a pro dopad určité události číselné ocen ní. Dopad se vyjad uje ve finančních 

termínech, nap . „miliony Kč“. Tyto metody jsou p esn jší než kvalitativní metody, 

ale k jejich provedení je pot eba více času a úsilí, a poskytují finanční vyjád ení rizik, 

které je výhodn jší pro jejich zvládání. 

Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody jsou založeny na popisu závažnosti p ípadného dopadu události 

a pravd podobnosti, že určitá událost ude í. U t chto metod jsou rizika vyjád ena v určitém 

rozsahu, a to buď ve slovním, nebo číselném. Úrove  je stanovena dle kvalifikovaného 

odhadu. Tyto metody jsou subjektivn jší, ale jejich provedení je snazší a rychlejší. 

Problémy nastávají v oblasti zvládání rizik, p i hodnocení p ijatelnosti finančních náklad  

pot ebných pro eliminaci hrozby, která dle kvalitativní metody m že být stanovena 

jako „velká až kritická“. Jelikož zde chybí jednoznačné finanční vyjád ení, znesnad uje 

se kontrola efektivnosti náklad . 

Kombinované metody 

Tyto metody vycházejí z číselných údaj . Cíl u t chto metod se díky kvalitativnímu 

hodnocení více p ibližuje realit  oproti p edpoklad m, ze kterých vycházejí metody 
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kvantitativní. Je t eba myslet na to, že údaje, které jsou použity v kvalitativních metodách, 

nemusejí popisovat pravd podobnost události či její výši dopadu. Údaje mohou být 

ovlivn ny m ítkem stupnice použité v dané metod  [18].  

3.3.2 Vybrané p íklady metod analýzy rizik 

Zde uvedu a stručn  popíši vybrané metody analýzy rizik využívané v oblasti ízení rizik. 

Check list (kontrolní seznam) 

Postup založený na systematické kontrole pln ní podmínek a opat ení, které byly p edem 

stanoveny. Seznamy kontrolních otázek jsou generovány na základ  seznamu charakteristik 

sledované činnosti nebo systému. Struktura t chto seznam  se m že m nit 

od jednoduchého až po složitý formulá  [17]. 

What-If Analysis (analýza toho, co se stane, kdyžě 

Postup, který je využíván p i rozhodování a ízení rizik. Princip této metody je založen 

na vyhledávání možných dopad  určitých situací. Dá se íci, že se jedná o strukturovaný 

brainstorming, u kterého se na základ  diskuse hledají dopady určité situace a opat ení 

proti t mto dopad m. Cílem metody je identifikace problém  nebo nežádoucích stav  

v procesu [20]. 

Tzn. pojem What-If je zp sob, kterým společnost, jednotlivec nebo ekonom odhalí r zné 

scéná e, aby zjistil rozsah možných výsledk . Tento typ analýzy se využívá, jestliže není 

k dispozici dostatek dat a společnost se chce rozhodnout co nejlépe [21]. 

What-If analýzu v praxi provádí tým expert , který hledá možné problémy, rizika 

či opat ení k jejich náprav . Výstupem této analýzy je popis možných problém  nebo rizik 

a doporučení, jak jim p edcházet [20]. 

Ishikaw v diagram 

Ishikaw v diagram je taktéž nazýván jako diagram p íčin a následk  nebo jako diagram 

rybí kosti. Tato analytická metoda se využívá pro zobrazení a následnou analýzu p íčin 

a následk . Princip Ishikawova diagramu je založen na jednoduché kauzalit , kdy každý 

následek neboli problém, má svou p íčinu nebo kombinaci p íčin. Cílem diagramu 

je analýza a stanovení nejpravd podobn jších p íčin ešeného problému. 
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V praxi má Ishikaw v diagram široké uplatn ní v oblasti kvality, kdy se hledají p íčiny 

nekvality, a také lze tento diagram využít v oblasti ízení nebo ešení problém . 

Tento diagram se využívá p i týmových technikách hledání ešení daného problému, 

kdy se v diskusi nebo za pomocí jiné analytické metody systematicky hledají možné p íčiny 

a ty se znázor ují formou rybí kostry. Diagram lze využít p i zp tném hledání problému 

nebo i dop edu pro preventivní určení a eliminaci možných p íčin [22]. 

Ishikaw v diagram se tvo í v následujících krocích: 

• Sestavení týmu pracovník , kte í znají daný problém. 

• Na papír se nakreslí obdélník, do kterého se vepíše ešený problém a od n j 

následn  nakreslíme vodorovnou čáru, která p edstavuje páte  ryby. 

• K páte i se p ipojí v tv  Ěp edstavující kostiě a k nim se napíší jednotlivé oblasti, 

ve kterých se hledané p íčiny mohou nacházet, nap . materiál, lidé, technologie atd. 

• Definování potenciálních p íčin a p ipojení k jednotlivým obecným oblastem 

(kostem). K definování potenciálních p íčin se využívá nap . brainstorming. 

• ůž dojde k vyčerpání všech možností a nápad , následn  se ohodnotí p íčiny 

každým členem týmu. 

• ůnalyzování p íčin s nejvyšším ohodnocením. 

• Definování úkol  k odstran ní p íčin. 

• Sledování, zda se problém již vyskytuje či nevyskytuje. Pokud ano, je t eba najít 

nové p íčiny. Pokud se nevyskytuje, byla nalezena skutečná p íčina [23].  

Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) 

Jedná se o postup, který se používá pro vyhodnocení spolehlivosti složitých systém . 

Jde využít jako preventivní metoda a také ji lze využít pro analýzu již vzniklého problému. 

Tato metoda je založena na rozboru události nebo problému a napomáhá identifikovat 

p íčiny, které daný problém zp sobují nebo negativn  ovliv ují funkčnost systému [24]. 

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA Ěanalýza selhání a jejich dopad ě 

Jedná se o postup, který je sestaven pomocí rozboru zp sobu selhání a jejich d sledk . 

Tento postup umož uje hledání p íčin a dopad  na základ  vymezených selhání za ízení. 
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Metoda FMEů je určena ke kontrole prvk  projektového návrhu systému a jeho provozu. 

Zejména se využívá pro zd vodn né p ípady a pro vážná rizika [17]. 

Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí) 

Je to graficko-statistická metoda, která sleduje pr b h procesu od iniciační události p es 

konstruování události. Tento pr b h procesu sleduje na základ  dvou možností, 

a to: p íznivé či nep íznivé. Všechny možné události, které se mohou v daném systému 

vyskytnout, znázor uje rozv tvený graf s p edem dohodnutým popisem a symbolikou. 

Podle toho, jak počet událostí nar stá, pak se výsledný graf rozv tvuje jako v tve stromu. 

Tato metoda se využívá ke kontrole spolehlivosti výrobn  technologických provoz  [25]. 

Tato analýza je založena na binární logice, v níž se událost stala, nebo se nestala, 

nebo se nezda ila. ůnalýza stromu událostí se dá využít pro jakýkoliv druh aplikace 

pro hodnocení rizik, ale nejvíce se využívá pro modelování nehod, p i kterých jsou 

zavedena ochranná opat ení jako ochranný prvek. ůnalýza stromu událostí je vysoce 

efektivní p i určování toho, jak mohou r zné iniciační události vést k nehodám.  

Strom událostí začíná iniciační událostí Ěnap . selhání součástky, zvýšení tlaku 

nebo teploty, uvoln ní nebezpečné látkyě. Jednotlivé d sledky události jsou následovány 

adou možných cest. Každé cest  je p i azena pravd podobnost výskytu, ze které lze 

vypočítat pravd podobnost r zných možných výsledk  [26]. 

Proces analýzy je následující: 

• Definovat systém nebo oblast zájmu. Určit a jasn  definovat hranice systému 

nebo oblasti, pro které budou provedeny analýzy stromu událostí.  

• Určení aktivační události. Provede se posouzení rizika na úrovni screeningu, 

aby došlo ke zjišt ní události, která je p edm tem zájmu, nebo kategorie událostí, 

které se analýza bude zabývat. Kategorie zahrnují nap . srážky, požáry, výbuchy 

a toxické úniky.  

• Určení r zných záruk Ělinie, jistotyě, které napomohou zmírnit d sledky iniciační 

události. Tyto linie jistoty zahrnují jak konstruované systémy, tak lidské činnosti. 

Také je t eba identifikovat fyzické jevy, jako jsou zapalování, nebo meteorologické 

podmínky, které ovlivní výsledek iniciační události. 
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Výsledky se využijí p i rozhodování. Vyhodnotí se doporučení z analýzy a p ínosy, 

které mají být dosaženy. Výhody mohou zahrnovat vyšší bezpečnost, úsporu náklad  atd. 

Výsledky stromu událostí mohou také poskytnout základ pro rozhodnutí o tom, 

zda je nutné provést další analýzu na vybrané podskupin  havarijních scéná  [26]. 

Hazard Operation Process – HAZOP Ěanalýza ohrožení a provozuschopnosti) 

Jedná se o postup, který vychází z hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik. Podstatné 

je, zda zvažujeme pouze vnit ní zdroje rizik, nebo i zdroje rizik vnit ní a vn jší. Cílem této 

metody je identifikace scéná  možných rizik. Jedná se o týmovou expertní multioborovou 

metodu, kdy experti pracují společn  na základ  brainstormingu. Pozornost je soust ed na 

na posouzení rizika a provozní schopnost systému. Pracovními nástroji jsou tabulkové 

pracovní výkazy a domluvené vodící výrazy. V záv rečném doporučení jsou formulovány 

identifikované neplánované nebo nep ijatelné dopady, které jsou určeny ke zlepšení 

procesu [25]. 

SWOT analýza 

Jde o techniku, která slouží pro zhodnocení vnit ních a vn jších faktor , které mohou 

ovliv ovat úsp šnost organizace nebo konkrétní zám r. Nejčast ji se používá jako situační 

analýza v oblasti strategického ízení a marketingu. Název této analýzy vychází 

z počátečních písmen anglických názv  jednotlivých faktor :  

• Strengths – silné stránky, 

• Weaknesses – slabé stránky, 

• Opportunities – p íležitosti, 

• Threats – hrozby. 

Podstata této analýzy spočívá v identifikaci klíčových silných a slabých stránek uvnit  

organizace nebo konkrétního zám ru. D ležité je také znát klíčové p íležitosti a hrozby, 

které se nacházejí ve vn jším prost edí. Cílem SWOT analýzy je identifikace a následné 

omezení slabých stránek, podporovat silné stránky a znát hrozby a vyhledávat nové 

p íležitosti [27]. 

Existuje ada metod analýzy rizik, ale je pot eba mít na pam ti, že neexistuje žádný 

univerzální nástroj, nebo  každá metoda má své limity použití. 
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Pro zpracování praktické části využiji dv  analýzy rizik, a to analýzu What-If a analýzu 

za pomocí Ishikawova diagramu. 
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4 SKLADOVÁNÍ 

Skladování p edstavuje soubor činností, dle kterých se uskuteč uje funkce skladu. Mezi 

tyto činnosti adíme schopnost p ijímat, uchovávat zásoby nebo vytvá et a dotvá et jejich 

užitné hodnoty, vydávat zásoby a provád t skladové manipulace. 

Skladování je v dnešní dob  součástí logistiky, jejímž cílem je vytvá et p edpoklady pro to, 

aby byly dané materiály v daném čase na určitém míst  se správnou jakostí a danými 

informacemi a za určitou cenu [28]. 

Hlavní d vody skladování: 

• ušet it náklady na p epravu, 

• ušet it ve výrob , 

• využít množstevních slev, 

• úsilí udržet si dodavatelský zdroj, 

• včas reagovat na m nící se podmínky trhu, 

• p ekonávat prostorové a časové rozdíly, 

• dosáhnout co nejmenších celkových náklad  na logistiku, 

• časov  omezené uskladn ní materiál  určených k likvidaci nebo recyklaci, 

• podpora podnikové strategie v oblasti zákaznického servisu, 

• poskytovat zákazník m široký sortiment produkt  [2]. 

Sklady se využívají pro: 

• podporu výroby – jednotné místo pro p íjem veškerých dodávek, 

• kombinování výrobk  – výrobní podniky dodávají výrobky do centrálních sklad , 

• rozd lení zboží do menších zásilek – dle objednávek zákazníka, 

• výstupní konsolidace – sloučení zboží [2]. 
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4.1 Hlavní funkce skladování 

Sklady mají t i základní funkce, a to:  

• p esun produkt , 

• zákazníka, 

• uskladn ní produkt . 

P i p esunu zboží se provádí p íjem zboží a transfer nebo ukládání zboží. U zákazníka 

se uskuteč uje p ekládka zboží a samotná expedice zboží. Uskladn ní produkt  se m že 

realizovat v podob  p echodného nebo časov  omezeného uskladn ní [2]. 

ůvšak mezi hlavní a nejd ležit jší funkce adíme: 

• Zabezpečovací funkce – tato funkce kryje ta rizika, která nastávají v pr b hu 

výroby nečekan  nebo na odbytových trzích p i odchylce pot eb. 

• Vyrovnávací funkce – prost ednictvím této funkce dochází ke koordinaci 

a vyrovnávání tok  materiálu z hlediska kvality, množství a času. 

• Spekulační funkce – vyplývá z potenciálních zvýšení cen na zásobovacích 

a odbytových trzích. 

• Kompletační funkce – je založena na tvorb  sortimentu pro obchod nebo výrobu 

na základ  požadavk  jednotlivých dílen nebo prodejen. 

• Zušlechťovací funkce – jde o zm nu jakosti uskladn ných produkt , nap . zrání, 

sušení, kvašení atd. 

• Ekologická funkce – jedná se o materiál, který je dočasn  uskladn n a je p edurčen 

k likvidaci nebo recyklaci, zde jde o zp tnou logistiku. 

• Informační funkce – skladové informace jsou využívány jako podkladový materiál 

pro rozhodování ohledn  dopln ní zboží nebo pro vy izování objednávek [29]. 

4.2 D lení sklad  

Sklady mohou být: 

• soukromé, 
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• centrální, 

• ve ejné, 

• smluvní Ěposkytoval skladovacích služebě, 

• Cross-Dockingové Ědistribuční centrumě, 

• dodávky maloobchodním zákazník m [2]. 

4.2.1 D lení dle funkce 

• Nájemní sklady – zákazník si pronajímá část skladu, ve kterém má k dispozici 

i manipulační za ízení. Co se týče jiných činností, které se týkají zboží, 

ty si zákazník zajiš uje sám. 

• Ve ejné sklady – tyto sklady pro zákazníka zajiš ují skladování dle jeho 

objednávky. Zboží se od zákazníka p ijme a vydává se dle pokyn  zákazníka.  

• Obchodní sklady – tyto sklady se vyznačují velkou kapacitou a mnoha dodavateli. 

• Odbytové sklady – jedná se o určitou formu obchodního skladu, 

který se vyznačuje jen jedním výrobcem, v tším počtem odb ratel  a malým 

počtem výrobk . 

• Tranzitní sklady – umís ují se tam, kde dochází k p ekládkám velkého množství 

zboží. Jsou založeny na p íjmu zboží, jeho rozd lení a v požadovaném 

množství naložení na dopravní prost edek. 

• Celní sklady – usklad uje se v nich dovezené zboží, jako jsou alkoholické nápoje 

nebo tabákové výrobky. Jestliže není zboží dále distribuováno, stát nad ním p ebírá 

kontrolu. Dovozce je povinen zaplatit celní poplatky p íslušnému celnímu orgánu. 

• Konsignační sklady – zboží je zde skladováno na riziko a na náklady dodavatel , 

kdy odb ratelé si zboží odebírají dle svých pot eb. Jde tedy o sklady dodavatel  

a odb ratel  [30]. 

4.2.2 D lení dle konstrukce 

• Sklady otev ené – je zde vyhrazena plocha pro skladování a nazývají se také jako 

složišt . 
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• Sklady uzav ené – jsou uzav eny ze všech stran. 

• Sklady kryté – jedná se o sklady, které mají jednu až t i st ny a jsou zast ešeny. 

Jsou určeny pro uskladn ní zboží, které nemá nároky na teplotu. 

• Sklady etážové – sklady, které mají i více podlaží, ve kterých m že být materiál 

či zboží uskladn no. 

• Sklady halové – mají pouze jedno podlaží, ale jejich výška m že být 5–8 metr . 

4.2.3 D lení dle technologického vybavení 

• Sklady ruční – ve v tší mí e je zde využíváno ruční manipulace s materiálem. 

• Sklady mechanizované – v t chto skladech se využívá dopravních prost edk  

nebo n kterých stroj . 

• Sklady vysoce mechanizované – tento sklad je komplexn  mechanizovaný, 

ale na p íjmu, v pr b hu skladování či p i vysklad ování pracuje člov k. 

• Sklady pln  mechanizované – jsou to sklady pln  mechanizované, avšak velmi 

nákladné [31]. 

4.3 Skladové objekty z hlediska bezpečnostních p edpis  

Bezpečnostní p edpisy jak pro sklady, tak pro skladové objekty a skladování lze nalézt 

v již málo známém vládním na ízení č. 41/1řňŘ Sb., a dokonce již v dnes prakticky 

neznámém vládním na ízení č. 114/1řŇ5 Sb., vztahující se na tehdejší Podkarpatskou Rus 

a na území Slovenska [28]. 

V současné dob  je vydáno Na ízení vlády č. 101/Ň005 Sb., které stanovuje bezpečnostní 

požadavky na práci ve skladech. Bezpečností práce ve skladech a p i manipulaci 

s materiálem se podrobn ji zabývá norma ČSN Ň6 ř0ň0 – Manipulační jednotky – Zásady 

pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování [32]. 

Skladové objekty se využívají pro skladování r zného druhu materiál , a proto jsou 

pro skladování určitého materiálu zpracovány dané právní p edpisy, v nichž jsou stanoveny 

podmínky pro jejich skladování. 
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5 CÍLE ů POUŽITÉ METODY 

Cílem diplomové práce je na základ  získaných základních a aktuálních informací 

k problematice právních p edpis , mimo ádných událostí, analýze rizik a skladování 

provést analýzu vzniklé mimo ádné události v podniku a v p ípad  zjišt ných nedostatk  

navrhnout opat ení k eliminaci zjišt ných rizik v podniku na základ  výsledk  získaných 

z provedených analytických metod. 

5.1 Metody pro zpracování 

Pro zpracování mé diplomové práce jsem využil níže zmín né metody, 

které jsem aplikoval ve vzájemné souvislosti. 

• Sb r informací a dat pro zpracování teoretické části. 

• ůnalýza získaných materiál  od společnosti Lautier & Partners s.r.o. Ěpojiš ovací 

společnostě týkajících se nastalé MU v podniku k získání p ehledu o vzniklé MU 

a k jejímu posouzení z ekonomického hlediska. 

• ůnalýza získaných materiál  z podniku, v níž je analyzována vzniklá MU 

pro identifikaci rizik v podniku a pro vypracování metod analýzy rizik. 

• Použití Ishikawova diagramu k nalezení p íčin vzniku MU. 

• Použití What-If analýzy k nalezení rizik a stanovení jejich pravd podobnosti vzniku 

a stanovení jejich závažnosti. 

• Vypracování návrh  na opat ení vedoucí k eliminaci rizik v podniku.  

• K posouzení rizik v podniku jsem využil následujících metod – rešerše, popis, 

dedukce, syntéza, analýza. 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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6 P EDSTůVENÍ PODNIKU 

V následujících kapitolách mé praktické části se budu zabývat mimo ádnou událostí, 

která se stala v areálu provozovny společnosti VÍNO-VÍN Morava, s.r.o. Provozovna se 

nachází v obci Strážnice (okres Hodonín) a jmenuje se Zámecké sklepy Strážnice (Obr. 2). 

 

Obr. 2. Logo podniku. 

Zdroj: https://www.zameckesklepy.cz 

6.1 Historie podniku 

V roce 1řř7 byla firma nejprve založena jako Vina ství Šebesta. O dva roky pozd ji, 

v roce 1999, vznikl obchodní název VÍNO-VÍN Morava, s.r.o. V roce 2002 byly zakoupeny 

Zámecké sklepy Strážnice, do nichž byly všechny aktivity firmy p est hovány [33]. 

Tyto zámecké sklepy pocházejí z konce 14. století a svou rozlohou o t ech patrech nemají 

na Morav  konkurenci. Nejprve byla provedena nezbytná rekonstrukce sklep , 

aby bylo možné jejich p vodní využití. V t chto sklepích se skladují a zrají nejkvalitn jší 

ročníková a p ívlastková vína, kdy červená vína jsou zde skladována v originálních 

dubových sudech (Obr. 3), které jsou staré až Ň00 let, a bílá vína se zde skladují 

v nerezových tancích [34]. 

 

Obr. 3. Dubové sudy. 

Zdroj: https://www.zameckesklepy.cz 
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6.2 Činnost podniku 

Produktové portfolio tohoto podniku je obsáhlé. Zabývá se nejen samotnou výrobou vína, 

ale nabízí i mnoho dopl kových služeb. 

Podnik se zejména zabývá: 

• výrobou vína, 

• dozráváním a školením vína, 

• lahvováním vína. 

Jako dopl kové služby nabízí: 

• prohlídky s ízenou degustací, 

• posezení pro firmy i soukromé oslavy a setkání, 

• ubytování v penzion , 

• someliérské kurzy. 

Jsou zde také p ipravovány prohlídky sklep  s pr vodcem, které jsou spojené 

s ochutnávkou vín z produkce společnosti a odborným výkladem. Ve sklepích se nacházejí 

t i zrekonstruované historické místnosti, které pojmou až 1ň0 osob a je možné 

si je pronajmout. 

Pravideln  se zde konají nejr zn jší akce. V areálu se nachází i možnost ubytování 

ve vlastním penzionu. Samoz ejmostí je i samotný prodej vín ve vina ské prodejn  

nebo pronájem privátních archivních box  [33]. 
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7 SEZNůM HROZÍCÍCH P IRODNÍCH MIMO ÁDNÝCH 

UDÁLOSTÍ V PODNIKU 

Tato kapitola se bude v novat možným p írodním MU, které mohou vzniknout na území 

areálu provozovny společnosti VÍNO-VÍN Morava, s.r.o. U jednotlivých MU bude popsán 

jejich zdroj vzniku a dopady. 

7.1 Povodeň 

Zdrojem ohrožení povodní v areálu provozovny společnosti VÍNO-VÍN Morava, s.r.o., 

je Ba v kanál, který se nachází cca ň50 metr  od podniku (Obr. 4). Povode  hrozí 

v p ípad  dlouhotrvajících deš ových srážek, p ívalových deš  nebo deš  s kroupami. 

Dále hrozí v zim  p i prudkých oblevách s dešt m vyvolávajícím tání sn hu a chod ledu, 

a také vlivem retenčních schopností krajiny. Rovn ž m že dojít k zatopení zejména 

podzemních prostor podniku vlivem spodní vody, což se zde jeví jako nejpravd podobn jší 

p íčina. 

 

Obr. 4. Situační mapa. 

Zdroj: https://www.mapy.cz 
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Povode  m že zp sobit: 

• kontaminaci životního prost edí, 

• kontaminaci podzemních a povrchových vod 

• narušit zdroj pitné vody, 

• znehodnocení hotových výrobk , 

• poškození technického za ízení, 

• materiální a finanční škody, 

• narušení statiky budov. 

7.2 Zátopy vlivem p ívalových dešť  s kroupami 

Zdrojem této MU jsou dlouhotrvající deš ové srážky s kroupami. Tento druh MU 

je skutečným rizikem pro podnik, nebo  vlivem tohoto p írodního živlu došlo již dvakrát 

k zatopení prostor  podniku.  

P ívalové dešt  s kroupami mohou v podniku zp sobit: 

• poškození st echy nebo svodu, 

• zatopení vnit ních prostor, 

• znehodnocení hotových výrobk , 

• porušení elektroinstalace, 

• poškození technického vybavení, 

• znehodnocení obalového materiálu, 

• kontaminaci životního prost edí, 

• materiální a finanční škody. 

7.3 Blesková povodeň 

Blesková neboli p ívalová povode  vzniká nejčast ji v letním období. Vzniká v d sledku 

krátkodobých, velice intenzivních srážek p i bou kách [14]. 
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Tento druh MU m že v podniku zp sobit: 

• zatopení vnit ních prostor, 

• porušení elektroinstalace, 

• poškození technického vybavení, 

• znehodnocení hotových výrobk , 

• znehodnocení obalového materiálu, 

• kontaminaci životního prost edí, 

• materiální a finanční škody. 

7.4 Požár zp sobený p írodními vlivy 

V areálu podniku m že rovn ž vzniknout požár vlivem uhození blesku do objektu. 

Toto riziko hrozí zejména v letním období, kdy je četnost bou ek nejvyšší. 

Bou ka m že v podniku zp sobit: 

• požár, 

• zničení elektroinstalace, 

• materiální a finanční škody. 

7.5 Vich ice 

Jedná se o živelní událost, kterou se rozumí dynamické p sobení hmoty vzduchu 

pohybující se rychlostí Ň0,Ř m/s Ě74,ř km/hě a více. Silný vítr m že doprovázet i vydatné 

bou ky či p ívalové dešt  [35]. 

Vich ice m že zp sobit „jen“ strhnutí určitých kus  plechu st echy, ale m že dojít 

i ke strhnutí částí st echy nebo dokonce i celé st echy objektu. V tomto p ípad  dojde 

k vysokým materiálním a finančním škodám, pop . mohou létající kusy st echy ohrozit 

životy a zdraví osob. 
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7.6 Silné mrazy 

Vlivem dlouhotrvajících mraz  mohou být ohroženy vodovody, rozvody elektrické energie, 

tepla a plynu. P i zamrznutí t chto rozvod  m že dojít k jejich poškození. D sledkem 

poškození t chto rozvod  by došlo k zastavení výroby, a tedy i chodu společnosti, 

což by m lo za následek vznik finančních ztrát. 

7.7 Sn hové kalamity 

Vlivem dlouho trvajícího sn žení by mohlo dojít vlivem váhy sn hové pokrývky na st eše 

k jejímu p etížení a následnému kolapsu konstrukce st echy. Tato MU by zp sobila vysoké 

materiální a finanční škody a mohla by ohrozit i životy a zdraví zam stnanc  podniku. 

Chod společnosti by byl na delší dobu omezen, ne-li zastaven, což by m lo za následek 

vznik finančních ztrát. 
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8 MIMO ÁDNÁ UDÁLOST V PODNIKU 

V této kapitole popíši p írodní MU, která se odehrála v areálu provozovny VÍNO-VÍN 

Morava, s.r.o., a škody, které tato MU v podniku zp sobila. 

8.1 Pr b h mimo ádné události 

Dne 13. 5. Ň017 vlivem vydatného p ívalového dešt  s kroupami došlo k zatečení deš ové 

vody do prostoru skladové haly podniku. Kroupy zp sobily ucpání dvou sb rných trychtý  

k rou e svodu, a tím došlo k následnému poškození svod  a zatečení deš ové vody 

do objektu. Tyto dva zmín né sb rné trychtý e se nacházely nad stropem skladu uvnit  

haly. Poté došlo k prosáknutí deš ové vody skrze strop skladu a k jeho následnému 

zatopení. Zde deš ová voda zp sobila nejv tší škody. 

Zam stnanci se snažili nastalou situaci zachránit r znými zp soby za pomoci lepicí pásky 

a podp rnými tyčemi, avšak neúsp šn  (Obr. 5–7) [36]. 

 

Obr. 5. Improvizovaná oprava svodu. 

Zdroj: [36] 
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Obr. 6. Popis uvnit  haly. 

Zdroj: [36] 

 

Obr. 7. Prostor zatopeného skladu. 

Zdroj: [36] 
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8.2 Škody zp sobené MU 

MU vznikla v dob , kdy se v prostorách haly nenacházeli zam stnanci, tím pádem nedošlo 

k žádné újm  na zdraví, pouze k materiálním škodám. 

MU zp sobila poškození sádrokartonových desek na strop  skladu, maleb, uskladn ných 

zásob a hmotného investičního majetku. 

Pro lepší p ehlednost celkových škod jsem vytvo il tabulku (Tab. 1), ve které uvádím 

jednotlivé škody a jejich výši vyjád enou v korunách českých. 

Tab. 1. Škody. 

Zdroj: [36] 

Položka Cena ĚKčě 
Sádrokartonové stropy 318 013,57 
Malby 58 279,12 
Obaly na víno 112 189,39 
Uzáv ry na PET lahve 270 400,00 
Úklidové práce 29 400,00 
Ztráty z prodeje vína 153 406,22 
CELKEM 941 688,30 

 

Podnik obdržel od pojiš ovny zálohy na náhradu škod ve výši 592 782 Kč bez DPH [36]. 
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9 ANALÝZA MIMO ÁDNÉ UDÁLOSTI V PODNIKU 

Pro analýzu MU, která vznikla ve zmín ném podniku, využiji dv  metody analýzy rizik, 

a to analýzu What-If a Ishikaw v diagram. 

9.1 Ishikaw v diagram 

Pro analýzu této MU nejprve využiji Ishikaw v diagram, který slouží pro hledání p íčin 

určitého problému. Tato analýza byla aplikována pro ešení problému „zatopení skladu“. 

Jako p íčiny tohoto problému m žeme zvolit lidský činitel, prost edí, konstrukci, údržbu 

a management (Obr. 8).  

 

Obr. 8. Ishikawův diagram. 

Zdroj: Vlastní 

Nyní podrobn ji popíši zpracovaný Ishikaw v diagram. Jako první a spoušt cí p íčinou 

této MU byl vydatný p ívalový déš  s kroupami, který zp sobil ucpání dvou sb rných 

trychtý  k rou e svodu pod st echou uvnit  haly, což vedlo k následné destrukci svodu 

a zatečení deš ové vody do prostor  haly. Deš ová voda poté prostoupila skrze strop 

skladu uvnit  haly a zp sobila škody na majetku.  
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Strop tohoto skladu je zhotoven z d ev ných fošen, minerální vaty a sádrokartonových 

podhled , takže deš ová voda skrze tento strop snadno prostoupila a následn  zatopila 

prostor uvnit  skladu. P íčinou zatopení skladu je tedy samotná konstrukce stropu skladu, 

kdy konstrukce není dostatečn  vod odolná, nebo  byl pro ni nevhodn  zvolen materiál.  

Destrukce svodu dle mého pohledu mohla být zap íčin na samotným provedením svodu, 

kdy pod sb rným trychtý em se ješt  nachází koleno svodu (Obr. 5ě. Další p íčinou, 

a troufám si íci, že i klíčovou, je samotné umístn ní svodu, který je veden vnit ním 

prostorem haly. 

Vzniku této MU se dalo p edejít jestliže by byla zabezpečena dostačující kontrola a údržba 

svodu. 

V neposlední ad  je p íčinou takto vzniklé MU také lidský činitel. Tato MU se v minulosti 

již stala, avšak došlo pouze k opravení porušeného svodu a dále již tomuto problému 

společnost nev novala pozornost. Dá se íci, že se tento problém ignoruje a eší, 

až nastane. Z pohledu vedení podniku se jedná o neznalost, co vše m že tato MU zp sobit, 

a také o ignoraci tohoto problému. Jednoduše ečeno: „ůž se stane, tak se stane.“ 

Tento pohled je velice laxní, což vypovídá o samotné p ipravenosti podniku na MU. 

Svou roli zde hraje i management. Je pochopitelné, že podnik nemusí mít dostatek financí 

pot ebných pro vytvo ení opat ení vedoucích k eliminaci takto vzniklé MU. 

ůvšak bylo by vhodné zvážit, zda by podnik nem l vyčlenit část financí nebo si vzít úv r 

pro vytvo ení nutných opat ení, aby se podobné MU p edešlo.  

9.2 What-If analýza 

Tuto analýzu rozd lím na dv  oblasti. Nejprve se zam ím na oblast konstrukce 

a poté na oblast selhání lidského činitele. V oblasti konstrukce identifikuji rizika spojená 

s p ívalovými dešti s kroupami a poté odhalím rizika spojená se selháním lidského činitele. 

Tuto metodu jsem vytvo il na základ  osobní konzultace s editelem podniku 

a dle vlastního pozorování p i osobní prohlídce prostor  haly. 

Jednotlivá rizika této analýzy budou hodnocena prost ednictvím t chto veličin. 

Pravd podobnost vzniku rizika: 

• jistá,  
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• tém  jistá, 

• možná,  

• nepravd podobná. 

Závažnost vzniklého rizika: 

• velmi vážná, 

• vážná, 

• nezávažná. 

9.2.1 Vypracování analýzy What-If 

V této podkapitole je vypracována analýza What-If, která je rozd lena do dvou oblastí. 

První oblastí je konstrukce a druhou oblastí je selhání lidského činitele. Tuto analýzu jsem 

vypracoval za pomocí dvou tabulek (Tab. 2, 3).  

Tab. 2. What-If analýza – oblast konstrukce. 

Zdroj: Vlastní 

 

Co, když? Odpov ď Pravd podobnost Závažnost Opat ení 

Nastanou 
p ívalové 
dešt  
s kroupami. 

Hrozí nebezpečí 
nežádoucích vliv . 
Ěnap . zničení 
svodu, hotových 
výrobk ě. 

Jistá Vážná 
Zajistit 
pravidelné 
kontroly svodu. 

Dojde 
ke zničení 
svod  vlivem 
dešt  
s kroupami. 

Dojde k zatopení 
haly deš ovou 
vodou. 

Možná Vážná 

Zajistit 
pravidelnou 
kontrolu svodu, 
kterou bude 
vykonávat 
sjednaná externí 
firma. 

Dojde 
k destrukci 
svodu 
v podzemní 
části pod 
budovou. 

Dojde k podemletí 
základ  haly 
a k následnému 
narušení statiky 
haly. 

Možná Velmi vážná 

Zajistit 
pravidelnou 
kontrolu svodu 
v podzemní 
části. 
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Co, když? Odpov ď Pravd podobnost Závažnost Opat ení 
Se z ítí strop 
vlivem 
p sobení 
vody. 

Zničení výrobk , 
pop . úraz osob 
na míst  události. 

Možná Velmi vážná 

Vytvo it spád 
na vrchní stran  
stropu a strop 
oplechovat.  

Dojde 
ke kontaktu 
vody 
s elektrickým 
vedením. 

M že dojít 
ke vzniku požáru 
nebo dojde 
k selhání 
bezpečnostních 
prvk  nebo k úrazu 
osob. 

Možná Vážná 

Provád t 
pravidelnou 
roční kontrolu 
elektrického 
vedení. 

Dojde 
k zatopení 
prostor  haly 
deš ovou 
vodou. 

M že dojít 
ke zničení 
hmotného majetku 
v prostorách haly. 
Ěnap . manipulační 
techniky). 

Možná Vážná 

Vytvo ení 
drenážních 
kanálk  
nebo skladování 
výrobk  
na paletách 
k zamezení 
kontaktu 
s vodou. 

Dojde 
k promočení 
zdiva. 

Dojde k opadávání 
omítky, která m že 
poškodit 
zaparkované 
automobily u haly 
a zranit procházející 
osoby. 

Možná Vážná 
Vytyčení hranice 
od obvodové zdi 
haly. 

 

Tab. 2 obsahuje sedm otázek týkajících se oblasti konstrukce. Na jednotlivé otázky je vždy 

zpracována odpov ď, která uvádí, jaké následky by m lo dané riziko. Následn  

je ke každému riziku ud lena pravd podobnost vzniku a výše závažnosti. V posledním 

sloupci této tabulky jsou pro jednotlivá rizika navrhnuta doporučení pro jejich eliminaci. 
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Tab. 3. What-If analýza – oblast selhání lidského činitele. 

Zdroj: Vlastní 

Co, když Odpov ď Pravd podobnost Závažnost Opat ení 

Se ignoruje 
vznik této 
MU. 

Dojde k materiálním 
a finančním škodám. Tém  jistá Vážná 

Brát v z etel 
vznik této MU 
jako reálné 
riziko 
pro podnik. 

Nejsou 
známy možné 
následky MU. 

Dojde k materiálním 
a finančním škodám. Jistá Vážná 

Zabývat se 
problematikou 
této MU 
a seznámit se 
s plynoucími 
riziky této MU. 

Nedochází 
k pravidelné 
údržb  svodu. 

M že dojít 
k degradaci materiálu 
nebo k ucpání 
sb rných trychtý  
nečistotami. 

Jistá 
Velmi 
vážná 

Zajistit 
pravidelnou 
údržbu svodu. 

Nedochází 
k pravidelné 
kontrole 
stavu svodu. 

Dojde k poškození 
svodu a následnému 
zatopení prostoru haly 
a skladu. 

Jistá 
Velmi 
vážná 

Zajistit 
pravidelnou 
vizuální 
kontrolu stavu 
svodu. 

Není dostatek 
financí 
na vytvo ení 
opat ení 
vedoucích 
k eliminaci 
vzniku této 
MU. 

Dojde k zatopení 
prostoru haly i skladu 
a k materiální 
a finanční škod . 

Jistá 
Velmi 
vážná 

Zvážit využití 
úv ru 
pro eliminaci 
vzniku této 
MU. 

Byla chybn  
provedena 
konstrukce 
svodu 
a stropu. 

Dojde k destrukci 
svodu a k zatopení 
prostoru haly i skladu 
a k materiálním 
a finančním škodám. 

Jistá 
Velmi 
vážná 

Provést 
rekonstrukci 
stropu. 

 

Tab. 3 obsahuje šest rizik, která jsou zam ena na selhání lidského činitele. Princip 

zpracování je stejný jako u p edchozí tabulky. 
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9.2.2 Vyhodnocení What-If analýzy 

Vyhodnocení této analýzy provedu pro p ehlednost prost ednictvím graf , do nichž budou 

zahrnuty výsledky všech 1ň rizik. Grafy jsou vytvo eny pro tabulku týkající se jak oblasti 

konstrukce, tak i oblasti selhání lidského činitele současn . 

 

 

Graf 1. Pravděpodobnost vzniku rizika. 

Zdroj: Vlastní 

Z tohoto grafu (Graf 1) je patrné, že nejvíce možných rizik bylo označeno 

s pravd podobností jistá a možná. Nejmén  jich bylo označeno s pravd podobností tém  

jistá a žádné riziko nebylo označeno s pravd podobností nepravd podobná. Podnik 

by se m l nejprve zam it na odstran ní či snížení rizik, u kterých byla označena 

pravd podobnost jistá a témě  jistá. Následkem t chto rizik je totiž zatopení prostor  haly 

a následn  skladu, kdy tato rizika následn  zp sobí materiální a finanční škody podniku. 

Dále by se m l podnik zabývat riziky s označenou pravd podobností možná, kdy tato rizika 

jsou spojena zejména s konstrukcí svodu, od které se dá íci, že tato MU započala. 

Pro p ehlednost jsem zpracoval tabulku (Tab. 4) s riziky, která jsou označena 

za nejpravd podobn jší, tedy jistá. 
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Tab. 4. Nejpravděpodobnější rizika. 

Zdroj: Vlastní 

Co když? Pravd podobnost Závažnost 
Nastanou p ívalové dešt  s kroupami. Jistá Vážná 
Nejsou známy možné následky MU. Jistá Vážná 

Nedochází k pravidelné údržb  svodu. 
Jistá 

Velmi 
vážná 

Nedochází k pravidelné kontrole stavu svodu. 
Jistá 

Velmi 
vážná 

Není dostatek financí na vytvo ení opat ení 
vedoucí k eliminaci vzniku této MU. 

Jistá 
Velmi 
vážná 

Byla chybn  provedena konstrukce svodu 
a stropu. 

Jistá 
Velmi 
vážná 

 

V posledních letech se pravd podobnost p ívalového dešt  na území obce Strážnice 

zvyšuje. Proto je tedy nutné, aby byl podnik dostatečn  zajišt n v dob , kdy p ívalové dešt  

nastanou, a zamezilo se p ípadnému vzniku podobné, ne-li horší MU.  

 

Graf 2. Závažnost rizika. 

Zdroj: Vlastní 

Z druhého grafu (Graf 2) je z ejmé, že všechna možná rizika jsou buď velmi vážná, 

nebo vážná. Podnik by se m l tady nejprve pokusit o odstran ní či eliminaci rizik, 

u kterých je závažnost velmi vážná, a dále by se m l pak zabývat riziky, 

u nichž je závažnost vážná. 
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Pro p ehlednost jsem zpracoval tabulku (Tab. 5) s riziky, která jsou označená 

za nejzávažn jší, tedy velmi vážná. 

Tab. 5. Nejzávažnější rizika. 

Zdroj: Vlastní 

Co když? Pravd podobnost Závažnost 
Dojde k destrukci svodu v podzemní části  
pod budovou. Možná 

Velmi 
vážná 

Se z ítí strop vlivem p sobení vody. Možná 
Velmi 
vážná 

Nedochází k pravidelné údržb  svodu. Jistá 
Velmi 
vážná 

Nedochází k pravidelné kontrole stavu svodu 
Jistá 

Velmi 
vážná 

Není dostatek financí na vytvo ení opat ení vedoucí 
k eliminaci vzniku této MU 

Jistá 
Velmi 
vážná 

Byla chybn  provedena konstrukce svodu a stropu 
Jistá 

Velmi 
vážná 

 

Nejvíce závažným rizikem je „Dojde k destrukci svodu v podzemní části pod budovou“. 

Toto riziko by mohlo mít i fatální následky, kdy voda by mohla podemlít základy budovy, 

a narušit tak statiku celé haly. Navrženým opat ením je provád ní pravidelné kontroly 

v podzemní části svodu. 

Nejv tším problémem se zde jeví samotné ignorování vzniku této MU. Tato MU se zde 

stala již po druhé, avšak nebyla p ijata žádná zvláštní opat ení. 
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10 ZHODNOCENÍ A NÁVRH OPůT ENÍ 

V praktické části mé diplomové práce jsem se zabýval vzniklou p írodní MU, která se stala 

v areálu provozovny VÍNO-VÍN Morava s.r.o. Nejprve jsem zmínil p íčiny jejího vzniku, 

a poté jsem popsal samotný pr b h a škody této vzniklé MU. Následn  jsem se zabýval 

analýzou vzniklé MU, kterou jsem provedl za pomocí Ishikawova diagramu a analýzy 

What-If. 

Za pomocí Ishikawova diagramu jsem zjiš oval p íčiny vzniku MU, u níž jsem určil lidský 

činitel, prost edí, konstrukci, údržbu a management. Prost ednictvím analýzy What-If 

jsem stanovil rizika, u kterých jsem uvedl jejich možný dopad v podniku a následn  

jsem u jednotlivých rizik určoval jejich pravd podobnost vzniku a závažnost. 

Poté jsem pro tato rizika navrhl opat ení. Tuto analýzu jsem provád l pro dv  oblasti, 

a to pro oblast konstrukce a oblast lidského činitele.  

Také jsem se pro získání více informací dotazoval p ímo editele podniku. Zjiš oval 

jsem, jaká opat ení byla p ijata po vzniku této MU. Dozv d l jsem se, že jediným p ijatým 

opat ením bylo opravení svodu (Obr. 9). 

 

Obr. 9. Opravený svod. 

Zdroj: Vlastní 
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Také jsem se dotazoval, zda se tato MU již v historii podniku stala a zda došlo v podniku 

i k jiné p írodní MU. Bylo mi ečeno, že k žádné jiné p írodní MU zatím nedošlo, 

ale že MU vzniklá vlivem p ívalových deš  s kroupami se v tomto podniku stala 

již podruhé. 

Následn  jsem zjiš oval, jaké jiné p írodní MU v podniku hrozí. Na základ  osobního 

pr zkumu jsem vytvo il jejich seznam, kde popisuju zdroj a následky jednotlivých MU. 

Nyní se budu více zabývat stanovenými opat eními, které jsem navrhl k jednotlivým 

rizik m prost ednictvím What-If analýzy. Tyto návrhy na opat ení rozd lím do dvou 

oblastí, a to na konstrukční a organizační opat ení. 

10.1 Konstrukční opat ení 

Konstrukční opat ení se bude týkat zejména konstrukce stropu skladu a návrhem 

na opat ení pro vybudování kanálk  pro zajišt ní odvodu vody z haly nebo mimo určitý 

prostor uvnit  haly. 

Konstrukčními opat eními jsou: 

Vytvo ení spádu na vrchní stran  stropu a strop oplechovat. 

Pro zajišt ní stékání vody ze stropu v p ípad  proniknutí deš ové vody do prostor  haly 

je žádoucí vytvo it mírný spád stropu, aby nedocházelo k vytvá ení bazénu na vrchní stran  

stropu a k následnému prosakování deš ové vody do prostoru skladu nebo p ípadn  

aby nedošlo k pádu stropu vlivem váhy deš ové vody. Vrchní stranu stropu je vhodné 

také oplechovat pozinkovaným plechem, aby se zamezilo prosakování vody do prostoru 

skladu.  

Provedení rekonstrukce stropu 

Bylo by vhodné provést samotnou rekonstrukci konstrukce stropu skladu, 

která je v současné dob  provedena z d ev ných fošen na vrchní stran  stropu, minerální 

vaty a sádrokartonových podhled . 

Zde bych navrhoval zhotovit tzv. fošnový strop (Obr. 10). Tyto stropy jsou tvo eny 

z lepeného lamelového d eva, které se využívají p i stavb  d evostaveb. Tyto prvky mají 

v tší nosnost. Lepší tepelná vlastnost se zajiš uje vložením minerální vaty [37]. 
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Obr. 10. Fošnový strop. 

Zdroj: [37] 

1 – fošnová stropnice, 2 – podbití, 3 – omítka, 4 – k ížové rozp ry z prken, 5 – podlaha 

(pozinkovaný plech), 6 – polštá , 7 – násyp [37] 

Tento fošnový strop v našem p ípad  bude zespádován na jednu stranu a na vrchní stran  

bude dopln n o pozinkovaný plech. 

Vytvo ení drenážních kanálk  

Tyto drenážní kanálky (Obr. 11) by m ly za úkol odvod vody, v našem p ípad  deš ové, 

z prostor  haly nebo skladu v p ípad  jejich zatopení vodou. Voda by byla vyvedena 

z objektu na volné prostranství nebo do kanalizace. 

 

Obr. 11. Drenážní kanálek. 

Zdroj: [38] 
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10.2 Organizační opat ení 

Organizační opat ení se bude týkat oblasti managementu podniku a zejména zabezpečení 

pravidelných kontrol. 

Organizačními opat eními jsou: 

Zajišt ní pravidelné kontroly svodu 

Pravidelnou kontrolu svodu v podob  vizuální kontroly by provád l pov ený zam stnanec 

podniku, který by vizuáln  zkontroloval stav svod , zda nedochází nap . ke korozi 

konstrukce svodu a zda nedošlo k jejímu samotnému narušení a zatékání do prostor  haly. 

Tato kontrola by byla provád na alespo  jedenkrát m síčn . 

Zajišt ní pravidelné kontroly svodu v podzemní části 

Pravidelná kontrola svodu v podzemní části by byla zajišt na externí firmou, 

která by za pomocí kamer provád la tuto kontrolu jednou ročn . 

Zajistit pravidelnou údržbu svodu 

Pravidelná údržba svodu by byla zajišt na externí firmou, která by provád la čist ní 

okapových žlab  k zabrán ní zatékání vody do prostor  haly nebo k promáčení zdiva 

vlivem ucpaných okapových žlab . Dále by provád la nutnou opravu poškozených svod  

zp sobenou pov trnostními vlivy či vlivem mechanického opot ebení. Tato údržba 

by se provád la kvartáln . 

Pravidelná roční kontrola elektrického vedení 

Za pomocí externí firmy by byla provád na jednou ročn  revize elektrického vedení. 

Vytyčení hranice od obvodové zdi haly 

Toto opat ení navrhuji k zabrán ní vzniku škody na majetku nebo ohrožení zdraví osob 

v d sledku opadávání omítky z obvodového zdiva haly. Linii bych navrhoval vytyčit 

po obvodu haly od obvodové zdi 1,5 metru daleko. Také navrhuji na obvodové zdivo haly 

umístnit upozor ující bezpečnostní značky. 
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Brát v z etel vznik této MU jako reálné riziko pro podnik 

Je nutné, aby management podniku začal brát tuto MU jako reálné riziko a začal konat. 

Je pot ebné vykonat p ípadná opat ení, která jsem popsal výše. Jen takto se dokáže daným 

materiálním a finančním škodám p edejít. 

Zabývat se problematikou této MU a seznámit se s plynoucími riziky této MU 

Dosud byl vznik této MU ignorován, i když se v podniku stala již podruhé. Doporučuji, 

aby se management podniku seznámil s možnými riziky, která jsem popsal výše, a začal 

se touto problematikou více zabývat. 

Zvážit využití úv ru pro eliminaci vzniku této MU 

Pro vytvo ení pot ebných opat ení k eliminaci vzniku této MU je pot eba finanční obnos, 

který podnik nemusí mít. Proto tedy navrhuji zvážit využití úv ru. Dle mého pohledu 

se jedná o dobrou investici, nebo  škody plynoucí z této MU mohou být daleko vyšší, 

než by byl samotný úv r. 

Po dotazování editele podniku jsem dále zjistil, že podnik nemá vypracovaný dokument 

„Provozní ád skladu“. Po domluv  s editelem jsme se dohodli, že tento 

dokument zpracuji. Provozní ád skladu by m l zajistit plynulý a zejména bezpečný provoz 

a m l by regulovat všechny p edvídatelné provozní situace. Tento zpracovaný dokument 

uvádím v p íloze 1 [P I]. 

Tyto zmín né návrhy na opat ení, jak konstrukční, tak i organizační mají sloužit zejména 

k p edejití vzniku p írodní MU v podniku zp sobené vlivem p ívalových deš  

s kroupami.  
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ZÁV R 

Cílem diplomové práce bylo získat základní a aktuální p ehled o problematice právních 

p edpis , mimo ádných událostí, analýze rizik a skladování. 

V teoretické části jsem na základ  studia právních p edpis , odborné literatury a článk  

na dané téma popsal p íslušné právní p edpisy vztahující se k ešené problematice. 

Dále jsem popsal problematiku mimo ádných událostí, oblast analýzy rizik včetn  

vybraných analytických metod a skladování. 

V praktické části diplomové práce jsem dále na základ  získaných informací 

od pojiš ovací společnosti Lautier & Partners s.r.o., a editele ešeného podniku provedl 

analýzu vzniklé mimo ádné události v podniku, v n mž došlo k zatopení prostor  haly 

a následn  prostor  skladu vlivem p ívalového dešt  s kroupami. Pro analýzu této MU 

jsem využil Ishikaw v diagram a analýzu What-If. Za pomoci Ishikawova diagramu jsem 

hledal p íčiny vzniku MU a za pomoci What-If analýzy jsem stanovil rizika. Následn  

jsem navrhl opat ení k eliminaci zjišt ných rizik, které jsem zjistil prost ednictvím 

analytických metod. 

Po dotazování editele podniku jsem zjistil, že tato MU se již v podniku stala podruhé. 

ůvšak i p esto je vznik této MU dále ignorován. Jediným p ijatým opat ením bylo opravení 

poničených svod  a stropu skladu. 

Na základ  zjišt ného současného stavu jsem zpracoval návrhy na opat ení, které by vedly 

k p edcházení op tovného vzniku této MU. Také jsem zpracoval seznam potenciálních 

p írodních MU, které by mohly v ešeném podniku vzniknout. 

P i zpracovávání této problematiky jsem si uv domil, že p írodní vlivy jsou nevyzpytatelné 

a je t eba je brát v potaz jako reálné riziko či ohrožení jak majetku, tak i lidského zdraví 

či život . 

Cílem práce bylo na základ  získaných základních a aktuálních informací k problematice 

právních p edpis , mimo ádných událostí, analýze rizik a skladování provést analýzu 

vzniklé MU v podniku a v p ípad  zjišt ných nedostatk  navrhnout opat ení k eliminaci 

zjišt ných rizik v podniku na základ  výsledk  získaných z provedených analytických 

metod. Cíl diplomové práce byl tímto napln n. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 61 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERůTURY 

 [1] Ministerstvo vnitra České republiky. Terminologický slovník pojmů z oblasti 

krizového ízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a plánování 

obrany státu. Praha, 2016. 

 [2] HÝBLOVÁ, Petra. Logistika. Pardubice, 2006. ISBN 80-7194-914-0-55-784-06. 

 [3]  MARTÍNEK, B. LINHART, P. a kol. Ochrana obyvatelstva. Modul E. MV G  

HZS ČR. Praha Ň006. ISBN ř7Ř-80-7251-298-0. 

 [4] ČESKO. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v platném 

zn ní a o zm n  n kterých zákon . In: Sbírka zákonů České republiky. Ročník 

2000. 

 [5] ČESKO. Zákon č. Ň40/Ň000 Sb., o krizovém ízení a o zm n  n kterých zákon . 

In: Sbírka zákonů České republiky. Ročník 2000. 

 [6] ČESKO. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon . In. Sbírka 

zákonů České republiky. Ročník 2001. 

 [7] ČESKO. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In: Sbírka zákonů České 

republiky. Ročník 2006. 

 [8] ČESKO. Vyhláška č. 328/2001 Sb., o n kterých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému. In: Sbírka zákonů České republiky. Ročník 

2001. 

 [9] ČESKO. Vyhláška č. 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany 

obyvatelstva. In: Sbírka zákonů České republiky. Ročník 2002. 

 [10] ČESKO. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. In: 

Sbírka zákonů České republiky. Ročník 2009. 

 [11] Kolektiv autor . Ochrana obyvatelstva a krizové ízení: skripta. Praha: 

Ministerstvo vnitra – generální editelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

2015. ISBN 978-80-86466-62-0. 

 [12] DOLEŽEL, Martin, Jan KYSELÁK, Otakar J MIKA a Jaromír NOVÁK. Základy 

ochrany obyvatelstva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, ISBN 978-80-244-

4268-6. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 62 

 

 [13] Základní rozdělení mimo ádných událostí, Hradec Králové. Hradec Králové 

[online]. Copyright © 2001 [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: 

https://www.hradeckralove.org/urad/zakladni-rozdeleni-mimoradnych-udalosti 

 [14] Povodn , Portál krizového ízení HZS JmK. Portál krizového ízení HZS JmK 

[online]. Copyright © 2001 [cit. 2017-10-25]. Dostupné z: 

http://krizport.firebrno.cz/navody/povodne?highlightWords=povodn%C4%9B 

 [15] HÁLEK, Vít zslav. Krizový management: teorie a praxe. Bratislava: 

DonauMedia, 2008. ISBN 9788089364008. 

 [16] Tís ová volání v České republice – Hasičský záchranný sbor České republiky. 

Úvodní strana – Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. Copyright © 

Ň01Ř Generální editelství Hasičského záchranného sboru ČR, všechna práva 

vyhrazena [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-

volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

 [17] ŠEFČÍK, Vladimír. Analýza rizik. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Ň00ř. 

ISBN 978-80-7318-696-8. 

 [18] SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. ízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3051-6. 

 [19] YACOV Y. HAIMES. Risk modeling, assessment, and management 

[onlineHoboken, NJ, 2009 [cit. 2017-12-18]. ISBN 978-047-0422-489. 

 [20] Co-když analýza (What-if Analysis) – ManagementMania.com. [online]. 

Copyright © 2011 [cit. 2017-11-15]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/co-kdyz-analyza-what-if-analysis 

 [21] What is What-If Analysis? – Definition & Examples – Video & Lesson Transcript | 

Study.com. [online]. Copyright © copyright 2003 [cit. 2017-12-03]. Dostupné z: 

https://study.com/academy/lesson/what-is-what-if-analysis-definition-

examples.html 

 [22] Ishikaw v diagram – ManagementMania.com. [online]. Copyright © 2011 [cit. 

2018-03-03]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/ishikawuv-diagram 

https://www.hradeckralove.org/urad/zakladni-rozdeleni-mimoradnych-udalosti
http://krizport.firebrno.cz/navody/povodne?highlightWords=povodně
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
https://managementmania.com/cs/co-kdyz-analyza-what-if-analysis
https://study.com/academy/lesson/what-is-what-if-analysis-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-what-if-analysis-definition-examples.html
https://managementmania.com/cs/ishikawuv-diagram


UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 63 

 

 [23] Ishikawa diagram – Vlastní cesta. Síť poradců – praktických odborníků – Vlastní 

cesta [online]. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/ishikawa-diagram-1/ 

 [24] FTA (Fault Tree Analysis) – Analýza stromu poruchových stav  – 

ManagementMania.com. [online]. Copyright © 2011 [cit. 2017-11-15]. Dostupné 

z: https://managementmania.com/cs/fault-tree-analysis 

 [25] PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost lidského systému. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, Ň007. ISBN ř7Ř-80-86634-97-5. 

 [26] Event Tree Analysis. Reliability Engineering education resources for 

professionals [online]. Copyright © 2017 ITEM Software. All rights reserved. 

[cit. 2017-12-03]. Dostupné z: http://www.reliabilityeducation.com/intro_et.html 

 [27] SWOT analýza – ManagementMania.com. [online]. Copyright © 2011 [cit. 2017-

11-19]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/swot-analyza 

 [28] Kolektiv autor . Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, 

hygienických a požárních p edpisů. Praha: ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-756-

0. 

 [29] STEHLÍK, Antonín a Josef KAPOUN. Logistika pro manažery. Praha: Ekopress, 

2008. ISBN 978-80-86929-37-8. 

 [30] VůN ČEK, Drahoš. Logistika. České Bud jovice: Jihočeská univerzita, 1řřŘ. 

ISBN 80-7040-323-3. 

 [31] LAMBERT, Douglas; STOCK, James R a Lisa ELLRAM. Logistika: p íkladové 

studie, ízení zásob, p eprava a skladování, balení zboží. Praha: Computer Press, 

2000. ISBN 80-7226-221-1. 

 [32] Bezpečnost práce ve skladech | praceazdravi.cz. Editorial | praceazdravi.cz 

[online]. Copyright © Copyright 2011 Scantypa, spol. s .r.o. [cit. 2017-12-03]. 

Dostupné z: http://www.praceazdravi.cz/content/bezpe%C4%8Dnost-

pr%C3%A1ce-ve-skladech 

 [33] VÍNO-VÍN Morava, s.r.o. | Strážnice | Vína z Moravy a vína z Čech. Domů | Vína 

z Moravy a vína z Čech [online]. Copyright © 2005 [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/ishikawa-diagram-1/
https://managementmania.com/cs/fault-tree-analysis
http://www.reliabilityeducation.com/intro_et.html
https://managementmania.com/cs/swot-analyza
http://www.praceazdravi.cz/content/bezpečnost-práce-ve-skladech
http://www.praceazdravi.cz/content/bezpečnost-práce-ve-skladech


UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 64 

 

https://www.wineofczechrepublic.cz/cesty-za-vinem/vinari/261-vino-vin-morava-

s-r-o.html 

 [34] Historické zámecké sklepy – Zámecké sklepy Strážnice. Vina ství Zámecké sklepy 

Strážnice [online]. Copyright © Zámecké sklepy Strážnice, všechna práva 

vyhrazena [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: https://www.zameckesklepy.cz/o-

spolecnosti/historicke-zamecke-sklepy/ 

 [35] Záchranný kruh: Vítr a vich ice [online]. [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti/atmosfericke-

poruchy/vitr-a-vichrice.html 

 [36] Interní materiály společnosti Lautier & Partners s.r.o. 

 [37] DOSED L, ůntonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU. Praha: 

Sobotáles, 1998. ISBN 80-85920-51-4. 

 [38] Dakota Žlab Taurus – LevnéStavebniny.cz. LevnéStavebniny.cz – prodej 

stavebnin a stavebního materiálu [online]. Copyright © 2005 [cit. 2018-03-28]. 

Dostupné z: http://www.levnestavebniny.cz/dakota-zlab-taurus-.3408/ 

 [39] GUARD7 – Bezpečnost práce a požární ochrana: Místní provozní ád skladu 

[online]. Pardubice: Guard7 BOZP a PO, 2018 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

http://www.guard7.cz/files/dokumentace/vzor.../VZOR_MPR_SKLADU_2010_0

9_13.pdf 

 

 

 

 

  

 

  

https://www.wineofczechrepublic.cz/cesty-za-vinem/vinari/261-vino-vin-morava-s-r-o.html
https://www.wineofczechrepublic.cz/cesty-za-vinem/vinari/261-vino-vin-morava-s-r-o.html
https://www.zameckesklepy.cz/o-spolecnosti/historicke-zamecke-sklepy/
https://www.zameckesklepy.cz/o-spolecnosti/historicke-zamecke-sklepy/
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti/atmosfericke-poruchy/vitr-a-vichrice.html
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti/atmosfericke-poruchy/vitr-a-vichrice.html
http://www.levnestavebniny.cz/dakota-zlab-taurus-.3408/
http://www.guard7.cz/files/dokumentace/vzor.../VZOR_MPR_SKLADU_2010_09_13.pdf
http://www.guard7.cz/files/dokumentace/vzor.../VZOR_MPR_SKLADU_2010_09_13.pdf


UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 65 

 

SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

MU  Mimo ádná událost 
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1. ÚČEL 

Tento p edpis klade za účel stanovit pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 

ve skladu a také pravidla pro zp sob skladování materiálu. 

2. ODPOV DNOST 

• Do skladu je umožn n vstup jen pov eným osobám, které byly seznámeny 

s p íslušnými p edpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, 

včetn  tohoto místního provozního ádu skladu a t m osobám, které absolvovaly 

p íslušná školení. 

• Za provoz skladu, údržbu a kontroly a také za manipulační za ízení je odpov dnou 

osobou vedoucí skladu. 

3. TECHNICKÉ DISPOZICE SKLADU 

• Zavážení materiálu je provád no prost ednictvím plynových vysokozdvižných 

vozík  a paletových vozík . 

• Sklad je umíst n v rovin  soub žn  s terénem. 

• Skladovací plocha je označena dob e viditelnými tabulkami, které poskytují 

informace o p ípustném zatížení podlahy   

4. KOMUNIKůCE ů MůNIPULůČNÍ PROSTORY VE SKLůDECH 

• Ve skladech je nutné udržovat volný prostor nutný pro bezpečný pohyb jak osob, 

tak i manipulačních prost edk . 

• Prostor v blízkosti vjezdových vrat musí být trvalé volný, aby nebyla znemožn na 

manipulace. 

• Vrata je nutné zajistit proti nežádoucímu zav ení, nap . vlivem v tru v p ípad , 

kdy jsou otev ená. 

• Komunikace a skladovací plochy pro pohyb osob a manipulační techniky musí být 

rovné bez nezajišt ných otvor . Komunikace musí být vymezeny barevn  

odlišnými čarami od povrchu komunikace.  

• Nebezpečná místa na komunikacích a rohy zdí či krajní a rohové sloupky regál  

musí být označeny černo-žlutým šrafováním. 



 

 

5. OSOBNÍ OCHRůNNÉ PRůCOVNÍ PROST EDKY 

• P i jakékoli manipulaci se skladovaným materiálem je obsluha povinna používat 

osobní ochranné pracovní prost edky. 

• Bezchybný stav a funkčnost osobních ochranných a pracovních prost edk  musí být 

pravideln  kontrolován. 

• V prostorech, kde výšky uloženého materiálu p esahují výšku Ň metr , musí osoby, 

které se zde pohybují, používat ochranné p ilby. 

6. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

• V p ípad  poškození manipulační jednotky Ěnap . paletyě je jejich používání 

zakázáno. 

• Odpov dná osoba za provoz skladu je povinna znát maximální nosnost a stohovací 

výšku manipulačních jednotek u veškerého skladovaného materiálu. Jestliže 

tyto údaje nemá k dispozici od dodavatele, nebo není tento údaj uveden 

na manipulační jednotce, nesmí být materiál stohován. 

• P i stohování je nutné dodržovat vzdálenost od spodní hrany stropní instalace 

nebo stropního nosníku. Tato vzdálenost činí minimáln  Ň00 mm. 

• Zajiš ování stability stohovaného materiálu nap . podepíráním atd. je zakázáno. 

• Jednotlivé regály ve skladu musí být stabilní a jejich nosnost musí být prokázána. 

• Nosnost jednotlivých regál  musí být dodržována. 

• Nosnost jednotlivých regálových bun k musí být z eteln  uvedena na viditelném 

míst . 

• Manipulační jednotky nebo materiál musí být do regál  zakládány dle návodu 

k použití regálu. Zakládání poničených manipulačních jednotek je zakázáno. 

• Lezení či vstupování do regál  je zakázáno. 

• Jakkoliv poškozené regály musí být vy azeny z provozu. 

• Ruční obsluha regál  vyšších než 180 cm musí být provád na z bezpečných 

za ízení Ěnap . žeb íkě.  

 



 

 

7. POHYB OSOB A DOPRůVNÍCH PROST EDK  

• Zam stnanci jsou povinni ve skladech p i všech činnostech dodržovat zásady 

bezpečné manipulace s materiálem dle normy ČSN Ň6 ř0ň0, ČSN Ň6 ř010. 

Dále jsou povinni dodržovat zásady bezpečného provozu ručních paletizačních 

vozík , motorových vozík  dle normy ČSN Ň6 ŘŘ05, ČSN Ň6 ŘŘ11. 

• Jak ruční paletové vozíky, tak i motorové vysokozdvižné vozíky je možné využívat 

jen v souladu s pr vodní dokumentací a návodem k jejich obsluze. Obsluha 

je povinna vždy p ed použitím zkontrolovat jejich stav. 

• Zam stnanci jsou povinni dbát o zvýšenou opatrnost p i všech variantách 

manipulace se skladovaným materiálem. P i ruční manipulaci musí nejprve 

zkontrolovat pevnost držadel nebo jiných úchopových míst a také zkontrolovat 

pevnost obalu. 

• Uličky pro p ší ve skladu musí být široké minimáln  750 mm, aby byl zajišt n 

obousm rný provoz. 

• Manipulační uličky pro pojížd ní vysokozdvižných vozík  musí být vyznačeny 

v celém objektu. Ší ka uličky o jednom jízdním pruhu musí být široký 1 600 mm. 

V p ípad  uličky s dv ma jízdnímu pruhy, musí být ulička široká ň 200 mm. 

• Zam stnanci v p ípad  opušt ní skladu jsou povinni vypnout osv tlení 

a zkontrolovat, že prostory jsou v požárn  bezvadném stavu. 

8. PROVOZ MOTOROVÝCH VOZÍK  

• Provoz a údržba vozík  se ídí dle pr vodní dokumentace ČSN Ň6 ŘŘ05, ČSN ISO 

ň6ř1+ůmd 1 a tímto provozním ádem skladu. 

• Kontroly t chto vozík  musí být provád ny nejmén  jednou ročn  odborn  

zp sobilou osobou. 

• Manipulaci s t mito vozíky m že provád t pouze osoba, která je starší 1Ř let, 

je fyzicky a duševn  zp sobilá, teoreticky a prakticky vyškolená, seznámená 

s bezpečnostními p edpisy pro určená pracovišt  a je určená vedoucím skladu. 



 

 

• idič musí být seznámen s návodem k obsluze a údržb  vozíku, který bude sám 

ídit. Musí být také pravideln  jednou ročn  p eškolen ze znalostí bezpečnostních 

zásad p i údržb  a provozu motorového vozíku. 

• Zdravotní zp sobilost idiče se prokazuje léka ským posudkem. 

• ízení motorových vozík  bez kladného léka ského posudku a bez provedeného 

opakovaného p ezkoušení je zakázáno. idič m že obsluhovat pouze ten vozík, 

který má uveden v idičském pr kazu. 

• Parkování vozík  se provádí na vymezeném prostoru ve skladu. Zaparkovaný vozík 

musí mít zataženou parkovací brzdu a odpojeny pracovní obvody. P ed opušt ním 

vozíku musí být vyjmut klíček ovládání ze spínací sk ínky. 

• P eprava osob na vozících či na p epravovaných manipulačních jednotkách 

je zakázána. 

• Zdvihání osob vozíkem do výšky či stání na manipulačních jednotkách je zakázáno. 

• Pracovníci jsou povinni p i manipulaci s vozíky postupovat tak, aby nedocházelo 

k poškození či opot ebení palet, pop . loženého materiálu. 

• V p ípad  p epravy b emene na vozíku, se musí b emeno uchopit na vidlici tak, 

aby byla rovnom rn  zatížena. 

• Jakýkoliv posun b emene p i p eprav  je zakázán. 

• P idržování b emene v pr b hu p epravy osobou je zakázáno. 

• Nadzdvihování a ustavování manipulační jednotky jedním ramenem vidlice 

je zakázáno. 

• P esuvná manipulace, nap . smykem, tažením, je zakázána. 

• Manipulace se provádí pouze s jednou manipulační jednotkou. 

• V p ípad , kdy je b emeno zdviženo, je idiči zakázáno opustit vozík.  

9. ŠKOLENÍ ZůM STNůNC  

• Vedoucí zam stnanci musí být školeni a p ezkoušeni z p edpis  bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví p i práci a požární ochrany jedenkrát za t i roky. 



 

 

• Zam stnanci absolvují vstupní školení o bezpečnosti práce a ochran  zdraví 

p i práci a školení o požární ochran  p i nástupu do práce. Toto školení provede 

osoba odpov dná za provoz skladu. Součástí tohoto školení je také seznámení 

s tímto provozním ádem skladu. 

• Zam stnanci absolvují školení o bezpečnosti práce jednou za rok. V oblasti požární 

ochrany je to jednou za dva roky. Součástí tohoto školení je také seznámení s tímto 

provozním ádem skladu. 

10. ZÁZEMÍ 

• Musí zde být ádn  vybavené šatny s hygienickým a sociálním za ízením s tekoucí 

pitnou vodou. 

• Ve skladu musí být na p íslušn  označeném míst  umíst na lékárnička první 

pomoci [39]. 
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